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Szemes Péter

Búcsú a tudós tanártól 
Tantalics Béla (1923-2017)
Mint százados fa, ha kidől, olyan űrt hagyott maga után a Lenti-Lendva-vidék tudományos 
életében Tantalics Béla távozása. Neve egyet jelentett a lokálpatriotizmussal, az igényes hely-
történet védjegyévé vált. Nyugodt szívvel elmondhatjuk róla is, amit Fekete István Matuláról 
írt, csak ő nem a természetről, hanem szülőföldje históriájáról tudott annyit, mint két egyetemi 
tanár. S mindig törekedett rá, hogy tudását másoknak is átadja – ma már különlegességnek 
számító igazi pedagógus, nagyszerű nevelő volt. És nagyszerű ember is, akinek figyelme és ba-
rátsága megtiszteltetést jelentett – számomra mindenképp.

Béla bácsi 1923-ban született, akárcsak Fejes Endre vagy Kormos István, a Napkelet indulása, 
a Baumgarten-díj alapítása esztendejében. A világháborús katonai szolgálattól, a hadifogságtól 
és az így kettétört tanulóévektől eltekintve, mindig hű volt a szeretett Zalához. Első munka-
helye, a zalaszombatfai iskola után, 1949-től nemzedékek sorát tanította Lentiben. Miközben – 
saját elmondása szerint –, előbb, hogy mind teljesebb mértékben ki tudja elégíteni tanítványai 
kíváncsiságát, utóbb Degré Alajos levéltár-igazgató unszolására, egyre jobban beleásta magát 
a helytörténeti kutatásokba. Ennek nemcsak a Lenti Honismereti Egyesületben tartott számos 
emlékezetes előadás, de megannyi fontos, hiánypótló kötet is hozadéka lett. Tudós tanárként 
az emlékállítás és –őrzés szép gesztusa is munkálhatott törekvésében, mellyel könyvbe örö-
kítette sorsosai, a világégésbe vetett zalai leventék történetét vagy az ugyancsak személyesen 
megélt 56-os forradalom helyi eseményeit. Bizonyosan a tájszerelem és a nevelő-eszméltető 
vidék iránti fiúi hála is szerepet játszott a szülőfalu, Baglad mellett Kerkaszentkirály, Zalaszom-
batfa, Szijártóháza vagy éppen Rédics településmonográfiájának megírásában. A Lentiről ké-
szült, nagyobb lélegzetű, kétkötetes pedig a polgári iskola, az ipariskola, a plébánia történetével 
és az itteni sportélet alakulásának áttekintésével együtt a szellemi ember ajándéka a számára 
otthont adó, befogadó közösségnek, mely díszpolgári címmel mondott a nagy elkötelezett-
séggel végzett, lelkiismeretes munkáért köszönetet. Végül: a történeti megye megbonthatat-
lan egységében – Zala a magasban! –, a nemzeti összetartozásban hívőként szinte természetes 
volt Béla bácsinak a határon átívelő, közös értékek bemutatása: legyen szó a térség első kultu-
rális emlékeiről, a Bánffy család máig élő hagyatékáról vagy a méltán híres lokális szőlő- és bor-
kultúráról. Ám minél több fehér foltot tüntetett el, annál több új terra incognita kínálta magát 
felfedezésre. S ahogy Odüsszeusz, a természetszerű megérdemelt pihenés helyett ő sem átal-
lott a végsőkig feléjük hajózni. Tudta: amit nem csinál meg, jó időre elmarad, mert munkájának 
egyelőre nem mutatkozik méltó folytatója. 

Mindezt jól példázza, hogy március végén a lenti könyvtárban még bemutatták új könyvét, 
Az át- és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala megyében és a határ mentén 1950-1953 címűt. 
Azonban betegsége miatt az ünnepi eseményen már nem tudott részt venni, üzenetét fia tol-
mácsolta. Aztán július elején jött a szomorú hír: Béla bácsi csendben elaludt. Távozása is olyan 
volt, mint az élete: szép és méltóságteljes. Temetésén a búcsú pillanatait az ég is megsiratta, 
nyughelye Csordás János költőé közelében van.

Reméljük, hogy a közösség, melyet munkájával szolgált, sokáig megőrzi emlékezetében, épül 
a tőle kapott tudásból, táplálkozik szellemiségéből. Művei pedig messze jövőben is hírelik, 
hogy élt és dolgozott köztünk egy kiváló tudós tanár: Tantalics Béla.

Kenesei Aurélia

Emlékezés Kántor János 
Kurszán költőre 
(1941-2017)
Búcsúszöveget írni valakiről, akit alig ismertem, merész tett a 
részemről. Mégis megteszem, így emlékezem a közösségünk, a 
község írói-olvasói nevében.

Kántor János Kurszán az ormánsági Zalátán született 1941-ben, 
itt végezte az általános iskolát, utána napszámos, segédmunkás 
volt. Pécsett érettségizett a Janus Pannonius Gimnáziumban, 
ahol nagy hatással volt rá magyartanára, Tüskés Tibor. Dolgozott 
a Pécsi Nemzeti Színházban, majd geodéziát tanult és nyugdí-
jazásáig a keszthelyi Földhivatalban dolgozott. Élete nagyobb 
részét Gyenesdiáson töltötte. Különleges, visszahúzódó, ma-
gányos embernek ismertük. Elzárkózott az emberektől, még a 
szomszédok elől is.

Korán kezdett írni, de első önálló kötete, Üzenet partközelből 
címmel, csak 1994-ben jelent meg. Ezt 2002-ben a Haikuk kö-
vette, mellyel igazolta, hogy mestere a műfajnak. Több versét 
megzenésítettek, ezeket időnként a Bartók Rádió játszotta. Több 
haikuját Vermes György angolra fordította, Kosztolányi, Zelk Zol-
tán, Pilinszkyéi mellett.

Időnként a községünkben megjelent antológiákban is szere-
peltek versei, de rendezvényeinken soha nem jelent meg. Ma 
már azt gondolom, mestere volt a háromkáknak, melyek meg-
fognak drámai szépségükkel. Kettő idézésével szeretnék emlé-
kezni és emlékeztetni rá:

„Milyen fájdalmas
külön menni az úton,
amelyen jöttünk.”

„Virágok között,
gomolygó, őszi ködben
bolyong a lelkem…”

– megőrzik a gyenesi utcák, kertek, fák, a tó.


